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1. Bevezető
A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes
adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden
esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról,
biztosítjuk azokat a technikai és eljárási feltételeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok
maximális betartásához szükségesek.
Az alábbi szabályzat a Premi Air Simulation Kft adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit
tartalmazza, melyet a társaság, és adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottai magukra nézve
kötelezőnek fogadnak el.
A szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:







1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról
1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről
1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

2. Fogalmak








érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)




















vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Az adatkezelési elvei
3.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie.

3.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata
az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
4. Az adatkezelési jogalapja
A 2011 évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető,
ha ahhoz az érintett hozzájárul. A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során a személyes
adatok kezelése kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
5.1. A honlap látogatóinak adatai
5.1.1. A Premi Air Simulation Kft. az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a
felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
5.1.2. A szolgáltató a felhasználó böngészése közben a számítógépen ún. sütit (cookie)
helyezhet el. Ezeket a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében
megtilthatja alkalmazásukat.
5.1.3. A Premi Air Simulation Kft. által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai
mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat
tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel
kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

5.2. Hírlevél
5.2.1. A Premi Air Simulation Kft. az általa üzemeltett honlap hírleveleire való
feliratkozóknak újdonságokat, híreket és akciós ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és
elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.
5.2.2. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami
elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
5.2.3. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
5.2.4. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
5.2.5. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
5.2.6. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság felé bejelentésre került. Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-58294/2012.
5.3. Klubtagság
5.3.1. A Premi Air Simulation Kft. klubtagság létesítésének lehetőségét biztosítja a
szolgáltatását igénybe vevők számára. A klubtagsággal kedvezményes repülési lehetőséghez
juthatnak a tagok, illetve a honlapon a nagy nyilvánosság számára nem elérhető tartalmakhoz
nyernek hozzáférést. Klubtagság egyben hírlevélre való feliratkozást is jelent.
5.3.2. A klubtagság létesítéséhez a név, e-mail cím és felhasználói jelszó megadása kötelező,
ami elengedhetetlen a korlátozott hozzáférésű tartalmak eléréséhez és az üzenetek
kézbesítéséhez.
5.3.3. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
5.3.4. A klubtagság megszüntetését és ezzel adatainak törlését nyilvántartásunkból az
érintettek a regisztrált email címükről kezdeményezhetik.
5.3.5. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
5.3.6. Az adatkezelés az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé
bejelentésre került. Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-58294/2012.
5.4. Webáruház regisztráció - vásárlás
5.4.1. A Premi Air Simulation Kft. által üzemeltetett webáruházban regisztráció szükséges a
vásárláshoz. Regisztráció nélkül a webáruház teljes tartalma szabadon böngészhető.
5.4.2. A webáruház regisztrációhoz a név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím és
felhasználói jelszó megadása kötelező, ami elengedhetetlen a termék kiszállításához,
számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, üzenetek kézbesítéséhez.

5.4.3. Az adatokat s jogszabályokban előírt ideig őrizzük, Azon adatokat, melyek
megőrzésére jogszabály nem ír elő kötelezettséget mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését
az érintett nem kéri.
5.4.4. Az adataik törlését nyilvántartásunkból az érintettek a regisztrált email címükről
kezdeményezhetik.
5.4.5. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
5.4.6. Az adatkezelés az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé
bejelentésre került. Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-58294/2012.
6. Az adatkezelés biztonsága
6.1. A Premi Air Simulation Kft. weboldala a GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. szerverén
található. (9024 Győr, Közép u. 16.).
6.2. A hírlevelek küldése GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. (9024 Győr, Közép u. 16.)
szerverén keresztül történik.
6.3. A Premi Air Simulation Kft. az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
6.4. Premi Air Simulation Kft. a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
7. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük
7.1. Az érintett kérelmezheti a Premi Air Simulation Kft-nél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
7.2. Az érintett kérelmére a Premi Air Simulation Kft. tájékoztatást ad az érintett általa
kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
7.3. A Premi Air Simulation Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
7.4. A 6.3. bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között

létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
7.5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes
adat a Premi Air Simulation Kft. rendelkezésére áll, akkor a személyes adatot helyesbíti.
7.6. A Premi Air Simulation Kft. a személyes adatot töröli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
7.7. Törlés helyett a Premi Air Simulation Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
7.8. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
7.9. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
7.10. A Premi Air Simulation Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett
tiltakozásának megalapozottsága esetén, a Premi Air Simulation Kft. az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
7.11. Ha az érintett a Premi Air Simulation Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, illetve
ha a Premi Air Simulation Kft. 6.10. bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.12. Jogorvoslati lehetőséggel, adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségeken.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név:
Székhely:
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Webáruház e-mail
Weboldal:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:

Premi Air Simulation Kft.
2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 2.
NAIH-58294/2012.
+36 34 568 101
+36 34 568 102
info@repulogepszimulator.hu
webshop@repulogepszimulator.hu
www.repulogepszimulator.hu
11-09-019336
23551246-2-11
Tagai Péter ügyvezető

